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ஜெனீவாவில் இந்தியாவின் நான்காவது உலகளாவிய கால 

ஆய்வு 

நவம்பர் 09,2022  
 

யுனிவர்சல் காலமுறை மதிப்பாய்வு (யுபிஆர்) பணிக்குழுவின் 41வது அமர்வு 2022 நவம்பர் 7-

18 வறை ஜெனிவாவில் உள்ள ஐநா மனித உாிறமகள் கவுன்சிலில் (UNHRC) நறைஜபறுகிைது. 

இந்த அமர்வின் பபாது, 4வது UPR சுழற்சிக்கான இந்தியாவின் பதசிய அைிக்றக 10 நவம்பர் 

2022 அன்று மதிப்பாய்வு ஜசய்யப்படும். 

 

2. ஸ்ரீ துஷார் பமத்தா, Ld. இந்தியாவின் ஜசாலிசிட்ைர் ஜெனைல், ஸ்ரீ சஞ்சய் வர்மா, ஜசயலாளர் 

(பமற்கு), ஸ்ரீ இந்திைா மணி பாண்பை, இந்தியாவின் நிைந்தைப் பிைதிநிதி திரு. பக.எம். நைைாஜ், 

எல்.டி. இந்தியாவின் கூடுதல் ஜசாலிசிட்ைர் ஜெனைல் மற்றும் ஜவளியுைவு அறமச்சகத்தின் 

மூத்த அதிகாாிகள், உள்துறை அறமச்சகம், ஜபண்கள் மற்றும் குழந்றதகள் பமம்பாட்டு 

அறமச்சகம், சமூக நீதி மற்றும் அதிகாைமளித்தல் அறமச்சகம், சிறுபான்றம விவகாை 

அறமச்சகம், ஊைக வளர்ச்சி அறமச்சகம் மற்றும் NITI ஆபயாக் மற்றும் பதசிய சட்ைப் 

பல்கறலக்கழகத்தின் துறணபவந்தர், ஜைல்லி. 

 

3. உலகளாவிய பமம்பாடு மற்றும் மனித உாிறமகறளப் பாதுகாப்பதில் இந்தியா முக்கிய 

பங்கு வகிக்கிைது. 'வசுறதவ குடும்பகம்' அல்லது "உலகம் ஒபை குடும்பம்" என்ை நமது நாகாீக 

ஜநைிமுறைகளால் ஈர்க்கப்பட்ை முழு மனிதகுலத்தின் நலனுக்கான எங்கள் வலுவான 

அர்ப்பணிப்பு, மனித உாிறமகளுக்கான நமது அைசியலறமப்பு மற்றும் சட்ை கட்ைறமப்றப 

உருவாக்குவதற்கான அடித்தளத்றத வழங்குகிைது. 

 

4. உலகளவில் மனித உாிறமகறள பமம்படுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் UNHRC மற்றும் 

பிை சக ஐநா உறுப்பு நாடுகளுைன் இந்தியா ஆக்கப்பூர்வமாக ஈடுபட்டுள்ளது. பல்பவறு 

பங்குதாைர்களிறைபய உறையாைல், ஈடுபாடு மற்றும் ஒத்துறழப்புக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவம் 

ஜகாடுத்துள்பளாம். மாநிலங்கள் தங்கள் மனித உாிறமக் கைறமகறள நிறைபவற்றுவதில் 

முதன்றமயானறவ என்பறத நாங்கள் அடிக்பகாடிட்டுக் காட்டியுள்பளாம். சறபயின் நிகழ்ச்சி 

நிைலில் உள்ள பல்பவறு விையங்கள் ஜதாைர்பாக சறபயில் ஒருமித்த கருத்றத 

உருவாக்குவதற்கு நாங்கள் முயற்சித்துள்பளாம் மற்றும் ஆக்கபூர்வமான முறையில் சறபயில் 

கலந்துறையாைல்களில் கலந்து ஜகாண்பைாம். 

 

5. UPR என்பது இந்தியா முழுறமயாக ஆதாிக்கும் ஒரு முக்கியமான வழிமுறையாகும். இது 

மனித உாிறமகள் கவுன்சிலின் தனிப்பட்ை சக மதிப்பாய்வு ஜசயல்முறையாகும், இதன் கீழ் 

ஐ.நா. உறுப்பு நாடுகள் சக உறுப்பு நாடுகளின் மனித உாிறம ஜசயல்திைறன மதிப்பாய்வு 

ஜசய்கின்ைன. அதன் உலகளாவிய தன்றம, ஆக்கபூர்வமான மற்றும் ஆபலாசறன 



அணுகுமுறை மற்றும் உறுப்பு நாடுகளுக்கிறையிலான உறையாைல் மற்றும் ஒத்துறழப்பின் 

முக்கியத்துவத்தின் காைணமாக, ஜவற்ைிகைமான மனித உாிறம வழிமுறைகளில் ஒன்ைாக இது 

ஜவளிப்பட்டுள்ளது. UPR ஜபாைிமுறையானது மாநிலங்களின் மனித உாிறமக் கைறமகறள 

ஏற்றுக்ஜகாள்வது மற்றும் நிறைபவற்றுவது ஆகியவற்ைின் றமயத்தன்றமறய 

வலுப்படுத்துகிைது. மற்ை மாநிலங்களின் மதிப்பாய்வில் இந்தியா தீவிைமாக பங்பகற்றுள்ளது, 

பமலும் எங்களது சக மதிப்பாய்வில் ஈடுபை பதிவு ஜசய்துள்ள 131 உறுப்பு நாடுகறள நாங்கள் 

வைபவற்கிபைாம். மதிப்பாய்வின் கீழ் உள்ள மாநிலங்கள் ஜபைப்பட்ை அறனத்து UPR 

பாிந்துறைகறளயும் ஆதாிப்பதன் மூலபமா அல்லது குைிப்பதன் மூலபமா நிறலப்பாட்றை 

எடுக்க பவண்டும். மார்ச் 2023 இல் மனித உாிறமகள் கவுன்சிலின் 52வது அமர்வில் எங்களின் 

UPR முடிவு அைிக்றக ஏற்றுக்ஜகாள்ளப்படும். 

 

6. ஆகஸ்ட் 5, 2022 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ை இந்தியாவின் பதசிய அைிக்றக, 2017 ஆம் 

ஆண்டில் இந்தியாவின் 3வது UPR சுழற்சியில் எங்களால் ஏற்றுக்ஜகாள்ளப்பட்ை 

பாிந்துறைகறள ஜசயல்படுத்துவது உட்பை, மனித உாிறமகறள பமம்படுத்துதல் மற்றும் 

பாதுகாப்பதற்கான எங்கள் படிகறள பகாடிட்டுக் காட்டுகிைது. பல்பவறு பங்குதாைர்கள், 

நீதித்துறை, பதசிய மனித உாிறமகள் நிறுவனம், கல்வித்துறை, சிவில் சமூக அறமப்புகள் 

மற்றும் ஜபாதுமக்களின் பிைதிநிதிகறள உள்ளைக்கிய ஜதாைர்ச்சியான ஆபலாசறனகளுக்குப் 

பிைகு, ஜைல்லியில் உள்ள பதசிய சட்ைப் பல்கறலக்கழகத்துைன் இறணந்து இந்தியாவின் 

அைிக்றக தயாாிக்கப்பட்ைது. 

 

நியூ ஜைல்லி  

நவம்பர்  09, 2022 

 

 

 
 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 

 


